
Fransa'da işıizlerin kırp ih· 

tiyacatı için geciş tertibat 

alınmış ve taraf tarat iane 

toplanmağa başlanmışdır. 
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I 

Belgrad'da yirmi dört saat 

kalan dış hakanımız, Prens 
Polle göriişmüş, Bay Yevtiçle 

iki mfllakat yapmışdır. 

lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gaz.etedir 
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Cftmhuriyet Halk Fırkası vilayet kongresi dftn Balkevinde toplandı 

Kongrede; Büyük Türk Ulusunun Büyük Şefi Atatürk, 
, Tazimle Anıldı ve bir dakika ayakia duruldu 
~Söz alan hatiplerin en çoğu, balkevinin gereği gibi çalışmadJğı iddiasmı ortaya attdar ve tenkitlerde bulun-
, 

o 

dular. Bay Avni Doğanm samimi ve hararetli sözleri; salonu dolduranlar üzerinde hüsnü tesir uyandtrdı 
Cumhuriyet Halk farkaıı vi- münasebetile salona getiril-

liyet koniresi, dün öğleden miş ve ona göre tertibat il 
ıonra saat 16 da Babriba- ahnmıfh. Kongre herkese 
hadaki Halkevi salonlannda açık olduğu için~ kürsülerin 
toplanmııtır. Vilayet umumi arka taraflarında ve salonun 
mecliıinin küraüleri, kongre mahfelinde fırkahlarla dışar--•----------

. ( Politika ) gazetesinin makalesi 

~4hin yıl önce Türk 
~ tiyatrosu nasıldı 
. ------~~-
• To~k ve Yugoslav milletleri aı'asın-

da karşılıklı bir sempati vardır 
Belırad'da çıkan (Politika) ı bütün bu sözler bir0 dil yan- Kongre başkanı Bay Avni Doğıırı ~ ıazeteıiaden tercOme edil- lıtından bak b' • d ... 

1 
da l nJ t h . DÜN HALKEVİNDE YAPILAN C. H. F. ViLAYET KONGRESİNDEN BiR iNTİBA ı a ırıey eiı - n ge e ere a sıs . l'k . 'b' . 1 · · D · d' B A · D 

mittir : dı'r Bunu il' l b'l' 
1 

ed'l · t' S l 1 h t bır sene ı ıcraat raporu tarı mm ge mış ve geçmış emıı ır. ay vnı o• . ım er ı ır er ye ı mış ı. a on arın er a- . _ .. N .. . . 
"TJ!'ld., kadar, ceaub bu kılimel · t k 1 b t b d 1 t okunmUf, bazı müme11ıller evlitlltlannın en buyDgu o- ganın bu teklıfı alkıtlarla 

. b er~n ~r ayal çı ma- raKı aş an14aşka o mulş u: , so .. z alarak HalkevJerinin ra- lan fırkamızın Şefi Atatürk'e karıılanmı• ve hep birden 
elaY'lar ll&erinde uzun za· aını ıca ettirmıı o an bu- ongre, aza ve zmır ~ · · · b' d k'k k y 
man Ye devamlı bir ıurette auıl aebepler vardır. merkezi milmeHiller olmak hıma tarzı hakkında ıöz tdazım ıçın . ır ad.

1 
a aya ta ayata kalkıl~ra~ bir . dakika teıirde bulanmuı dii•r bir Tn ki · t d w 

7 
söylemişlerdir. Bu münaıe- urmanızı rıca e ıyorum. - .vamı 4uncu sahifede -

r erı anı 111mıı ıamaa üzere O bayan ve baydan N .. . . . . 
ulu yoktur. Bu tesirin bı· orta raa sırb ' kliltil n b kur l d betle, onumüzdekı yıl ıçm 

Y • .. ru em u mut u. . .. b 1 d' büt l 
raktıiı izler pek çoktur. Bu Bizans hom de Roma kültü- Konıre azaları••• 6nün- vılayet ve d e e ~~e . çe e-
iılere bilbaua dilimizde de rü ilo rekabet halinde bulu- deki yerde Cümburiyet rn~enN y:r nim Ü e ı mesı kmes: 

Belgrad görftşmeleri 

Prens Pol, Dış ha-
it raıtıelmekteyiz. Bir çok nuyordu. Tilrkler ilo karıı Halk fırkaıı viliyet idare kesı glor 

1 ~I ~ vt'e ço eyı 
.... Tl\ k • ı · T k d'l' k . arar ar verı mıf ır. 

fUI' r ıuı en ve llr ı ı arııya sı•lmek devamlı bir beyetı Uyeleri ve karııki k' ll Yaı t ·ı b' k ba . Bunu mütea ıp, evve k ı 
yf ı uı e ır ço ya ncı çar~ıımayı mucıb oldu. o cebhede de Yali General Cümhuriyet halk fırkası ida- anımız a 
u~ a&zler dilimize ıirmiı Ye devır~e bu ~ar~ıımanın ulu- Kazım Dirik, belediye bat· re heyeti baıkanı Yoziad 

görüşdü 
~~~--.... --.~----~~-J yerletmiıtir. Dil inaanbiın, aal bır mahıyetı yoktu ye kanı Bay Behçet Uz. emni- saylavı Bay Avni Doian 

tı en b6yllk varlıiı ve insanlı- la d B T R d iın yarattıiı ıeylerin, kül- o lmaz ı. .u çarpııma ev- yet müdiirn Bay Feyıi kürıüye çıkarak: Bay evfik ÜŞ n Aras· Yugoslavya v~ l suıı_an_ ıle Çar ara11nd~ Akkor, mektubçu, iıkin, - Arkadaılar, Cümhuri- • • • .A 
tllr bakımından, en ulaıu· bır bakımıyet mDca~elesı ziraat, baytar ve orman mü· balk fırkasının viliye kon- Başbakanı ıle ıkı ıoülakıtt yapdı 
dar. Türkler bize her t•Y· ondan ıonra da Mliıluman- dürleri ile jandarma kuman· resini açıyorum. Konuşmala-
den &nce dil vaııtaıile te· ı k H" · t' l k d d Ul ı ye ırıı ıyan ı araıın a anı yer almıılardı. ra baılamadan 6nce, usun 

f aikiyet ve ı&bret çarpıımaıı Villyet idare heyetinin en değerli adamı Ye acun airde bulunmuı olmakla be-
raber biz TUrk ,Uzel aan-
tl k 

idi. 
• an ve tiltilrtl hakkında Hilll ve Salib araıında uzun 

Yarınki maçlar 
pek aı bilıi 1ahibi bulun
maktayız. 

k10~ Blittin kliltürel uluslar gi-

ve kanlı bir çarpııma devre· 
ıi olmuıdur. Halbuki haki-
kati halde hem Hilal, hem 
de Salib birleımiı bir halde 

K.S.I{. mi, Göztepe 
~ l>i biı de buılinTllrk uluıu· 

ının btıyllk Tlirk oilu Ata· 
i: t6rklin &nderliği ile kııa insanlık kliltürllne karı• mü-
. b' cadele etmiılerdir ve her 

':s·a ll' zaman içinde yaptıjı 
muazzam terakkilerin çok 
yerinde olarak hayranı bu
hinmaktayıı. Halbuki T6rk 

1 

ili~ milletinin Kemal devrinden 

10~ evvel dini fenalıkların takib 
1 nbl ettikleri ıiya1a yüziinden 

l ı 

Jlizllnden medeniyet saba· 
tında yaıamıı olduiu geri· 
lik devresinin Türk milli 
tarihinin yalnız muvakkat 
bir devresinden başka bir 
tey olmadı;ını bilseydik, 
Tllrk uluıunun buıün maz
har olduiu terakkiler bizi 
b~ kadar mntebayyir etmeı
dı. Bizim 161llmlizde Tür· 
kiyenin tarihi mllılilmanlıi• 
kabul etmeaiyle baılar. 

Biıim için .. Tnrk ıöıll 
11M&ıllman " ı&zlinlln "milte
radifidir. Tilrk olmak Müı· 
l'1manhtı kabul etmek mi· 
naauaı ifadt eder. Halbuki 

ikisi inunlığı zulmetler içinde 
bırakmıılardır. lnsanlıiın u
yanıb bir zamanlar paıanist 
olmakla beraber, hakiki bir 
kültllr mevcud olmaıını an-
lamaıı için asırlar ıeçmesi 

icab etmiıtir. Bundan sonra 
dirilme oldu ve tarih bu diril
meye " Renaissance ,. adını 
verdi. 
Buıünkü Tlirkiye bir Yakit-

ki Tllrkiye deiildir. Türkiye 
de bugün orta çai devrin
den çıkmış ve kurtulmuıtur. 
Hilll ve Salih arasındaki mü
cadele her ikisinin de zafe
rile neticelenmiıtir · 
Tiirkiyenin de dirilmesi için 

birçok asırların ıeçmeıi icab 
etmittir. Tilrkler ancak Ke· 
malin ıelmeıile dirilme dev-
,.,ine airmiılerdir · 

.. lH11411R• 2 inei ı.Jsif .de -

kazanacak • 
mı 

~~~--------~~-8 u maçdan sonra lzmir ikincisi 
kat'i olarak meydana çıkacakdır 

K. S. K Takımı 

Yarın, Alsancak ve halk ı lar yapılacaktır. Bunlardan 
top alanlarında muhtelif maç· Aluncakta Altı11orda • Ttlrk 

Dış Rakanımı::, Bay l' ctıtiçle birlikde 

Belırat (A.A) - Türkiye nazar teatilerinde bulunulmuı· 
dııarı işleri bakanı bay Tev- tur. 
fik Rüıtü Aras bugün baı- Öğleden sonra saltanat 
bakan ve dı!ar~ iı~e~i ba .. ka- naibi pren• Pol, bay Tevfik 
nı bay Yevtıç ıle ıkı muli- Rü d"' A , k b l t . 
kat yapmıştır. f u raı 1 a u e mıı-

Bu mülikatlar sıraııoda tir. Bay Tevfik RY,dli Araı 
iki memleketi allkadar eden bu akşam Cenevreye gitmek 
meseleler hakkında noktai üzere Belgrattan ayrılmııtır. ________________________ ..;..._ 

spor ve K. S. K. - G6ztepe lik maçıdır. Halen Puan • 

takımlara, Halk sahasmda da 
turnuva için Demiryolu - Bay
raklı, Kahramanlar - Hacıhü
seyinler, Hilal - Burnova ta
kımları karşılaıacaklardır. Bu 
maçların en mühimmi Göz
tepe • K. S. K. araıındaki 

tajın ikinciliğini muhafaza 
eden Göztepe bu maçta 
mağlClp oluua mevkiini Al
taya bırakarak ftçüncülükte, 
galip gelirse vaziyeti kur
tararak yine ikincilikte ka
-D.ıı•mı D6rtlüncii sahifid•-



Sahife 2 (Ulusal Birlik} 10 ikinci KlnUD_., ._ 

( PoJitika ) gazetesinin makale i Elen hnktlmetinin tedbirleri 
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ür \: ve ugoslav milletleri arasın Yunanlılaı·, tı1z istihsalatını büyük 
bir servet menbaı telakki ediyorlar ca ı ir sem ati vard r 

B~ıarafı 1 inci sahi/ede 
Türk ve Yugoslav millet

leri r sında hiçbir ayrılık 
yoktur. Bil'akis iki miJlet 
arasında karşılıklı ve yürek
ten bir sempati vardır. Türk 
lerle aramızda ayrılık olma
sı şöyle dursun. Her iki 
millet müşterek siyasal ve 
kültür gayeler ardından 
koşmaktadırlar. Bu yüksek 
gayelerin tahakkuku ıçın 
her iki millet samimiyet ve 
merbutiyet ile çalışmaktayız. 
Bunun için müslümanlığı 
kabul etmezden ve aramız-
da cereyan eden uzun mü
cadelelerden evvel Türkle
rin ne olduklarını bilmek 
faydadan hali değildir. An
cak eski TUrk tarihini tet· 
kik etmek bizim için kabil 
olmayıp gazete sütunları da 
buna kafi değildir. Bu ma
kalede yalnız eski Türklerin 
ne olduklarını anlamamıza 
kafi gelecek olan bir şey
den, yani eski Türk tiyat· 
rosundan bahsedeceğiz. 

Tiyatro, kültürel seviyesi 
yüksek olan milletlere mah
sus bir müessesedir. Bir 
memlekette tiyatro olabilme
~i için o memlekette şiiir, 
nktör ve seyirci bulunması 
gerektir. Bugün birçok kül
türü yüksek memleketler 
vardır ki, şairleri, ktörJeri 
ve seyircileri oldukça azdır. 
Halbuki Türkler bundan 4 
bin yıl önce tiyatro ne ol
duğunu biJiyorlardı. 
Bundan 4 bin yılönce Türk

ler büyük ve kültürce yük
sek bir millet ve orta Asya· 
da biiyük bir varlık idiler. 
Türk miJJeti muharib bir 
millet idi ve asılzadeJerden 
Türklerden ve yabancı mil
letlerden alınmış kölelerden 
mürekkeb bulunuyordu. Asıl
zndeler zengin ve kuvvetli 
idiler. Bu da Türkler arasın
da güzel san'atJar doğmasına 
amil olmuştur. Bu güzel 
san'atlar inkişaf etmiş ve 
Türkler tarihin en eski ti
yatrosunu meydana getirmiş
lerdir . 

En eski Türk piyeslerinden 
birinin bir parçası bugün 
dahi mevcuttur. Bu piyes 
parçası eski Türk tiyatro 
edebiyatının epik olduğunu 
göstermektedir. Piyesin mev-

zuunu Türklerin o zamanki 

1 lj'riluı No. 103 
Hazirun hep bir ağızdan 

ayni sözleri tekrar ettiler. 
Bu sırada Kont Stroviski 

söze karıştı: 
Selfihiy tlerimi kamilen 

yeni baş kumandana devret
meden evvel size sonuncu bir 
tebliğim aha vardır. 

Riliyorsunuz ki aldığım 
emirlere göre hareket ede· 
rek şimdiye kadar Çar haz-
retlerinin nerede bulunduğu
nu hiç kimseye söylememiş
dim. içinizden hiç · biriniz 
nerede bulunduğunu bilmi
yordunuz. Çar hazretleri, 
vaktin huUuna intizaren ika-
met etdiği mah m, dün 
terketmişdir. 

Atina gazetelerinde okun· 
muşdur: 

carlarile muhtelif Elen ban
kalarının da yer almalarını 

harplerinden birinin zaferi 
teşkil etmektedir. Bu piyesin 
zamanımızdan iki bin yıl önce 
oynanmı§ olduğunu hatırlat· 

mak gerektir. Eski Türk ti
yatro san'atından kalmış ve 
bugün tanınmıı olan ikinci 
eser birinciden azı daha ye· 
nidir. Bu piyes Türklerin 
Çin'e hücumları zamanından 
kalmadır ve bir kahramanlık 
ve trajedi vak'asıdır. Vak'a· 
nın kahramanları üç kişiden 
ibarettir. Mevzu şudur: 

Elen Ulusal ökonomi ha· temin edecekdir. 
kanlığı; tuz istihsalitının zi- Elen hükumeti, tuz istih· 

Bir Türk muharibi 
harba gidiyor ve evde güzel 
zevcesile küçük çocuğunu 
bırakıyor. Muharibin hare
k tini müteakip karısını elde 
etmek istiyen bir Çinli or-
taya çıkıyor. Kadın Çinliye 
karşı kudurmuş bir arslan 
gibi kendini müdafaa ediyor 
Sefil Çinli emeline muvaffak 
olamıyacağını görünce inti
kam evd sına düşüyor ve 
kadını yüzünden yaralıyor, 
dah doğrusu Tilrk şairinin 
dediği gibi " Kadının güzel
liğini çalıyor.,, Fakat harb 
meydanına doğru ilerliyen 
Türk bir arahk h maylunnı 
evde unuttuğunun farkına 
varıyor ve bu hamaylı olma
dan barba gidiJemiyeceğin

den hamaylıyı almak için eve 
dönüyor ve çok sevdiği ka· 
rısını güzelliği mahvolmuş 
bir halde buluyor ve facia 
kanlar içinde bitiyor. 

jozef Gregor u Düya ti· 
yatro ıan'atı,, adlı eserinde 
bu piyesten de bahsediyorsa 
da hiçbir komanter yapmı

yor. Fakat biz bu eser hak· 
kında bir kaç söz söylemek 
mecburiyetindeyiz. Çünkü 
ilim adamları, şu ve yahut 
bu kültürel varlığın ortaya 
çıkmasın amil olan mües
sirleri araştırmak adetinde
dirler. Türk milleti arasında 
tiyatro san'atının kendiliğin
den vücud bulmuı orijinal 
bir şey olduğunu itiraf et
mek gerektir. Zamanımızdan 
iki bin yıl evvel Türklerin, 
Çinlilerden başka, kültürel 
seviyesi yüksek olan komşu
ları yoktu. Halbuki bundan 
iki bin yıl önce Çinliler 
arasında tiyatro san'atı 

yoktu. Çünkü Çinliler ancak 
İsa doğumundan 800 yıl 

yadeleşdirilmesi için Meb'u· 
san Mecli11ine bir layiha ve· 
recekdir. Bu liyihaya göre 
Yunanistenda tuE istihsala
tının ziyadeleşdirilmesi ve 
ihracatda diğer memleketle
re rekabet yapılabilmesi için 
geniş tertibat aJınacakdır. 

Elen hükumeti; bu husus
da yapılacak büyük tesisatı 
icabederse bir şirkete vere
cek ve bu şirketteElen tüc· 

sonra tiyatro oynamağa baş
lamışlardır. Ancak sekizinci 
asırda Çinlilerin tiyatrodan 
bahsettikleri görülmektedir. 
Bu tarihteki Çin tiyatrosu 
sırf dekoratif ve çocukca 
bir şeydir ve Türk tiyatro 
san'atından çok farklıdır; 
zira Türk tiyatro san'ah etik 
mes' eleleri ve ihtilafları tet· 
kik ve halletmekte, tiyatro 
tekniğinden haberdar bulun
makta ve bugünkü garb 
tiyatro tekniğinden çok 
farklı bulunmaktadır. Demek 
oluyor ki Türk milleti ara
sında Türk dramı temamen 
müstakillen inkişaf etmiş ve 
gıbta verecek bir seviyeye 
çıkabilmiştir. Bu da tiyatro 
sevgisinin insanların ruhunda 
tabii bir şey olduğu hak
kındaki nazariyeyi teyid 
etmektedir. 

Türk tiyatrosunun karak
terleri bakımından daha bir 
noktanın dikkat nazarına 

alınması gerektir ki, du da 
Türk tiyatrosunda mistisiz
min tamamen mefkud ol
muştur. Türk tiyatrosunda 
ne ilahlar, ne ruhlar ve ne 
de yaradılış fevkinde olan 
şeyler vardır. Halbuki bama· 

yh hikayesine bakılırsa Türk 
lerin o zaman kendilerine 
tanrıları olduğu da görül
mektedir. Bu ise o zamanki 
Türklerin içtimai ve kültü· 
rel seviyelerinin ne kadar 
yüksek olduğunu isbat eder. 
Bu Türk kültürü mistisizm· 
den ve zulmetlerden beridir. 
Ve tamamen insanidir. 

Eski Türk tarihinde ferd
leri hür, yüksek, insanlık 
vekarı ve ideal, aşk ve ve-

ğını açdı, içinden tarihi 
l Çarhk tacını çıkardı ve ma-

sanın üzerine koydu. Her 

10 ikinci Kanun 1935 
Geçen gün adalar önün

den kalkarak Boğaziçin
de prens Koramsenin yalısı-
nın önüne gelib demirliyen 
Loköllos yatında bulunmak
dadır. 

İşte, yarın hepimiz Lo-
köllos yatına giderek Çar 
hazretlerine arzı ubudiyet 
edecek ve başkumandanlığa 
intibah etdiğimiz Mir· 
alny Lavraniyefin keyfiyeti 
intibabını tasvib buyurma
larını istirham edeceğiz. 

Kont Stroviski ayni zaman
da bir elini Adam Ladovis· 
ki tarafından konsolun üze
rine bırakılan tacı muhtevi 
muhafaz ya koyarak, kapa· 

kes, gizli bir işarete itaat 
ediyormuş gibi hep birden 
diz çökdü. 

* • • 
Şimdi hafi komit Azaları 

birer birer prensesin nezdin
den ayrılıyorlardı. Ekserisinin 
ikametg hı lıtanbul ve Bey· 
oğlunda olduğundan bir an 
evvel vapura yetişmeleri la
zımdı. Bu sırada prenaesin 
Zenci h1zmetçilerinden biri 
içeri girerek gümUş bir tepsi 
içinde akşam gazetelerini 
uzattı. Genç kadın tepsiyi 
bir masanın üzerine koyma
smı işaret edeceği esnada, 
iÖzilne büyük serlevha ile 
şu yazılar ilişti : 

salat ve ihracatını, Yunanis
tRn için büyük bir servet 
menbaı olarak kabul etmek-
dedir. Bu sebeble, ökonomi 
bakanlığının Meb'usan mcc-
lisine vermek üzere bulun
duğu kanun layihasının bir 
an evvel kabul edilmesi 
ehemmiyetle bekleniyor. 
Kanun Meclisden çıkar-çık

maz tesisata başlanacakdır. 

ref ile bezenmiş görmekte-. 
yız. 

Eski Türk dramının çok 
mühim karakteristiklerinden 
biri de edebi formu ve ya
zılış uslubundaki lirizm'dir. 
Aşk, rikkat ve iştiyakın 
ifadesi için Türk dili kadar 
hiçbir dil müsait değildir. 

Türk dilindeki incelik, nü· 
ans bolluğu lirik müzikalite 
pek seyrek dillerde bulunur. 
Türk dili doğrudan doğru

ya lirizim için yaradılcnış bir 
dildir. Türk dili Türkün bü
yük, hasretli; geniş ruhun
dan doğmuştur ve hatta 
müslümnnlık bile Türk di
linin bu vasıflarını tamamen 
mahvedememiştir. 

Türk dili de "kurandan 
başka kitap yoktur.,, diyen 
müslümanlığın müdhiş buh
ranlarını geçirmiştir, ki ls-
kenderiyenin, büyük kütüp· 
haneleri de bu sözden 
dolayı yakılmıştır. Müslü
manlık ve bıristiyanlık bun
dan sonra yalnız birer hatıra 
olarak kalacak ve milletler 
müslümanlıktan ve hıristi

yanlıktan evvelki kültürel 
hayatlarına kavuşarak yaşı
yacaklardır. Yarının Türk 
şairi, Muhammedin gelece
ğini aklına getirmemiş olan 
eski ecdadı gibi iştiyaklı 

sevda şiirleri söyliyecektir. 
Artık Türk milJetinin ani 

terakkilerini daha kolay 
anlayabiliriz. Büyük Gazi 
Mustafa Kemal paşanın 
uyandırıp kültür hayatına 
döndürdüğü bugünkü Türk-
ler eski ve muazzam bir 
medeniyetin evlitlarıdır. Bu 
hakikat untulmamalıdır. 

M. M. Nikoliç 

Semb1on ekspre-
• • • 

sı cınayetı 

Bunun üzerine bir kısmı 
salonun kapııından çıkan 
arkadaşlarına: 

- Kimse dııarı çıkmasın, 
dedi. Bekleyin gazeteler, 
Semblon ekspresi cinayeti 
hakkında tafsilat veriyorlar. 
Prensesin bu sözleri, esra
rengiz bir tesir husule ge
tirmişti. Her veda merasi
minde olduğu gibi kahkaha 
ve şnmatalara boğulan sa· 
londa birdenbire bir sükut 
hasıl oldu. Herkes elinde 
tuttuğu gazeteyi yüksek 
sesle okuyan prensesin etra
fına toplanmııtı: 

" Evvelce karilerimizi ha
berdar ettiğimiz s~mplon 

Bu adam ba
na hocalık e-

fAZAN: Orhau Rahmi Gi.k~ 
ve kendisini satmasını bilir 

Bizim üst t derhal koıı 

ati 

diyor. lngiliz- durdu: 
- Birisi ilmin tevazuu 

öbüril ise cehlin yaldızlısı .. 
- iyi amma hangisi karlı 

diye sorduk .. 

ceyi ondan öğ· 
rendim. Fransızcam zararsız. 

Diğer muharrirler ona ta· 
kılıyorlar: 

- Üstat, Aliye rakı içir
meği de öiretmiyesinl .. 

O, g~zlerinin tepesinden 
bakıyor: 

- Köpoğulları birer tane 
sunsam hepinizde ayaklarımı 
öpersiniz yal. 

Tahrir müdürünün be•den 
memnun olduğunu o söyledi. 
Bu meslek şereflidir, doğru .. 
Fakat iç yüzü çok hazin ... 
Üstat da zaman zaman, idare 
müdürü ile • kavga ettiği 
vakıt anlatır: 

- Uğursuz meslek evla
dım, uğursuz.. Burada par
maklar bal değil, mürekkeb 
tutar, mideler boya yutar, 
kahır yutar.. Patronlar bile 
yarı açtır kuruntuları olmasa, 
emınım, oncağızlarda pılı 

pırtıyı çabuk toplarlar .. En 
çok top atanlar, gazeteler· 
dir. Biri kapanır, öbürü 
açılır ve bizim muharrir gü
rühu, muhacir kafilesi gfoi 
idarehaneden öbür idareha
neye boşalır~ dururuz ... 

Muharrirler bir bakımdan 
avukatlara ben~iyorlar. Ara
larında en şiddetli münaka· 
şaları yapıyorlarda beri ta
rafta oturup can ciğer ko
nuşuyorlar. 

Bu cefalı ve vefasız mes· 
lckte olanların çoğu, temiz 
insanlardır. ifratları, hayal
lerindedir. Menfaatlerine düş
künlükleri yok gibidir. Pro· 
fesyoneldirler, fakat ama
törce bir zevk taıırlar. 

Bir meslekdaş evleniyordu, 
Gazetelerde en çok yazan· 
lardan biri.. Hem de kuvvetli 
dolgun bir meslekdaş.. Ka
bataşta oturuyormuş.. Hep 
beraber gittik ve orada öğ-
rendim ki, muharririn evin
de de kendine mahsus bir 
sıcaklık ve samimiyetle be
raber fakırlik te ayrı bir mi
safir gibidir. 

Bu meslekdaş için yürü
tülen fikir, şu: 

Kuvvetli, fakat hem tali
siz, hem de şöhret çizmek 
kabiliyetinden mahrum ... 

Ve. bu arada birisinden 
bahsettiler ki, o da bizden: 

- Beş para etmez. Kalp, 
kafasız, fakat kurnaz, şar
Jatan, kalıbı kıy f ti yerinde 

ekspresi cinayeti hakkında 
zabıt nın tahkikatı devam 
etmektedir. Vak'ayı müteakip 
ortadan kaybolan ve cina-
yetin faili oldukları zannedi 
len yolculnrdan iki kişinin 
izini elan bulmak mümkün 
olmamıştır.,, 

Balısın bu kısmında bü
tün gözler, vakanın hil<iye· 
sini kemali dikkatle takip 
eden adam Ladoviski ile A
leksi Kolesova teveccüh 
etmişti. Prenses devnm edi
yordu. 

Bu adnmların lstanbulda 
bulunduklarına ihtimal ve· 
rllmektedir. Yapılan tahmin
lere nazaran esrarengiz 
yolcular treni terkettikden 
sonra Edirneye avdet et
mişlerdir. Bunun içindir ki 
z bıtanın şehri mezkCırde 

- Elbetde ikincisi karlı 
Fakat pis bir kir, Allat ' 
kahretsin .. 

* • • 
Günlerim geçiyorda geçi' B 

yor. Apartman sahibi otut 
beş yaşlarındaki Ermeni k•· 
dınını, bir yılan parılbsı ilt 
dolu olan 2'özlerini üzeriııı' 

den ayırmaz oldu . 
Dün, yetmiş santim genif 

liğindeki merdivenleri tıroıa' 
nırken karşılaştım. Beni ya' 
rım saat lakırdıya tuttu. Be 
den çok memnun imiş. Be' 
nim büyük adam olacağıoı' 

dan emin bulunuyormuş ve 
saire ve saire.. Bunları sÖY' 
lerken de çıplak, kalın kol• 
lan ile saçlarını düzeltiyotı 

göğsünü şişiriyor yakındaJJ 

viicuduma sürtünerek : 
- Sıcak var - dedi • sı· 

cak değil mi?. 
Gözlerinin parıltısı arttık• 

h 

ça artıyor. Ve ben bir kaç 
merdiven daha çıkarak ay- ıe 
rıldıktan sonra ar1'amdarı je 
bağrıyor: 

- Ali bey, yavrum .. 
- Buyurun madam .. 

m 
s 

- Bu aydan itibaren sen· sı 
den kira istemem.. h 

- Neden madam? .. Na· 
sıl olur?. 

Gözlerinin ışıklarını kısı" 
yor ve kirpiklerinin aralığın" 
dan bnkıyor, gülüyor .. 

Demin Necdetten bir mek .. 
tup aldım: 

Cevza hasta imiş ve bun
dan ehemmiyetle, manidar 
şekilde bahsediyor .. Mektep 
tatilleri geldiği için beni 
bekliyorlarmış .. 

"Herhalde bunu kabul et. 
Senin gelmekliğin bizim için 
hususiyeti haizdir. Evimizi 
şenlendireceksin,, 

Diyor. Bizim Ermeni ma• 
dam bundan hiç de memnun 
kalmadı. 

- Odanı kimseye vermi
yeceğim - deai - geleceksin, 
hazır bulacaksın .. 

- Teşekkür ederim .. 
* • • 

Odamda eşyaları hazırlar· 
ken ansızın iki kuvvetli ka· 
dın kolunun vücuduma sa
rıldığını duydum : 

Vcvarnı var 

faaliyetine germi vermesi 
faydalı addolunabilir .. ,, 

Arasıra müstehzi kahka
halara karışan alkışlar kı· 
raete fasıla veriyordu. 
Prenses devam etti: 

11 Evvelcede yazdıiımız 
gibi maktul, ~ ompartimana 
elinde rüvelverle girmiıtir. 
Binaenaleyh tegayyüp eden 
yolcuların meşru bir müda
faa halinde bulunmuş olma
ları çok mümkllndllr. Fakat 
bu takdirde de firar etmele
rinin sebebi anlaşılamam k
tadır.,, 

Tekrar bir kahkaha yilk· 
seldi. Prens Adam Ladoviıki 

- Gazeteci efendi hakh
sınız. Elbette firar etmekli
i'imizin sebepleri vardı. Fa
kat size ıöyliyemeyiz • 

- Arkmı var-

n 
b 
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Satılık Mo öı· lstanhul Oteli Fratelli Sperco Vapur Acenta ·ı O ivier ve şüreka 
12 b · k Kitaplarınıza GOzcl Bir 

eygır uvvetinde (Di- ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI SJ Lİmİtet vaptır 
zel) markah az kullanılmış lzmirio en temiz Cilt, Hatıralarınıza Şık 
bir motör satılıktır. Taliple- ( ~ık ve ucuz ) 11

HERCULES" vapuru 9 kanunusanide beklenmelde olup Bir Albüm, Ve sair acenta J 
rin idarehanemize müraca- yükünü boşaltarak Burgas, Varna ve Köstenceye Cilt İşleri Yaptır-
atları ilan olunur. otelidir hareket edecektir. mak İsterseniz : Cendeli Han. Birinci kor· 

Ulusal Temiz hava mükemmel 11 ULYSSES ,, vapuru 10 kanunusaniden 17 kanumuaniye * YEN/ KAVAFLAR * 
konfor, düş ve her türlü kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburga hare- Çarşısında 34. Numarada 

don. Tel . 2443 
Tahmil için beklenilen vapurlar 

"EGYPSIAN,. vapuru 15 
birinci kanunda Livcrpol ve irl · 

Candelik eiynBal gazele 
Sahibi: Haydar Rıişdü Öktem 

Neşriyat miidürü : 
Hamdi Nü:;heı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone ~arılan : 
700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilfınlar için : 

, Maarif cemiyeti ilan t 
bürosuna müracaat edil-

• melidir. 

Hususi ilanlar : idare
, hanede kararlııştirilir 

Basıldığı yer: ANADULU 
· matb ası 

Bayram müna
sebetile 

Sabık Dedezadeler 
TAFLAN Gazinosu 

Türkiyenin es Kraliçesi 
FİKRiYE hanımı ve mubte
ıem bir saz hey'etini anga
je etti. 

Taflan gazinosu bayram 
münasebeti le lstanbuldan 
Sahibinin sesi baş mugannıye 
sı ve ses kraliçesi Fikriye 
hanımı angaje etmiştir. Bay-

sıhhi şeraiti haizdir. Bay· ket edecektir. 

ram münasebetile yatak "HERGULES,, vapuru 25 kinundansaniden 28;~inunusa-
ücretlerini ucuzlatmıştır. niye kadar Anvers, Rotterdnm, Amstcrdam ve Hamburga 
Otelimize bir defa teşrif hareket edecektir. 
edecek zcvatm otelimizin SVENSKA ORİENT LİNİEN 
her hususatından mem• 

11 FERNEBO ,, vapuru 12 kanunusanide Hamburg, Co
nun kalacaklarını vadedi-
yoruz. penhagen, Dautzig, Gdynia, Goteborg, Oslo ve İskandinavya 
Birinci Kordon ha- limanlarına hareket edecektir. 

" BLALAND ,, motörü 23 kanunusanide Rotterdam, Ham-

\'agazı şir~eti itisa- burg, Copeııhagen, Dantzig, Gydnia, Goteburg, Oslo ve 

lı lstanbul Oteli İskandinavya limanları için yük alacaktır. 

ev 
Göztepede Halit Ziya bey 

sokağında 16 numaralı hane 
kiralıktır. İstiyenler iskele 
başında bakkal Hasan ağa
dan öğrenebilirler. 

DOKT R 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

lkiuci Beyler Sokagı N. 68 
1'el<'fon 34.52 

" SMALAND ,, motörü 2 şubatta Rotterdnm, Hamburg, 

Copenhagen, Dantzig, Gydnia, Goteborg, Oslo ve İskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERVİCE MARİTIM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için her on beş günde bir muntazam sefer 

" ALBA JUL YA ,, vapuru 21 kanunusanide gelip 22 ka-

nunusanide Mnlta, Barselon, Marsilya ve Cenovaya-

hareket edecektir. 
11 PELES ,, vapuru 15 şubatta gelip 16 şubatta Malta, 

Barselon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektir. 

Hamiş: handaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 
ramın birinci gününden iti
baren ikinci Beyler soka
ğında TAFLAN gazinosun-
da İzmir halkını müştehi r =111111111111111111111 lll lllll lll l llllll lilll il lll llllll lll lll lll lfl l llllll llll lll lllllll l lllll 111111 
okuyuşlarile sermest ede- ;; z m i r -
cektir. Saz hey'etine mu- -

ganniye (Nuriye), (Bedia) = f amuk 1\f ens JCatı 
(Rana), (Zünbül) ve (Neziba) -
hanımlar da dahildir. Müt- = 'l'ürk Aııoniııı Sirkeli 
laka geliniz. = ' 

ırk: 

3, 
Beş Dakil{ada 

6, 2 Aylık 

;; Şirketin lzınir; halkapınardaki pannık = 1\.lensucal ı;ahrikası --- -= Beyaz pamuk mensucatının her nevi tipini imal ede- ~ 
bilir, hali hazırda AT ve TAYYARE markalı iki tip = 

_ üzerine çalışmakta olup, muhtelif genişlikte apretli ve = 
= apretsiz olarak kaput bezi imal etmektedir. 1250 bey

Buhar veya Elektrikle daimt OodillA yon 

Almaoyadan ve DO.kreşten hususi olarak 
Getirilen miies ir ilaçlar. Yıl ha"ı 

Ve Bayram hazırlıkları 

. ~üzelliğinizin on kat daha artmnsını isterseniz ondüle
:ızı. ve makyajınızı mutlaka diplomalı MiNİK kadın ber-
erı Sıtkıya yaptırınız. Telefon: 3101 

Adres: Keçeciler caddesi 122 No.lı 
üç katlı yeni binasında B. Sıtkı 

;; gir kuvvetinde bir m kincye malik olan mezkür fab- = 
~ rikada altı yüz on dokuma makinesi hali faaliyettte = = olup yedi yüz amele çalışmaktadır. Yevmi imalatı vas- ~ = ati olarak 30000 metre kaput bezidir. Mezkür mües- = 
= sesenin malları Avrupanın ayni tip mensucatına her ~ 
= veçhile tefevvuk eylemektedir. Telefon No; 2211 = = " " 3067 

- - Ali Rıza - -
MüceUithanesine uğrayınız. 

v. F. 
er 

. vaıı 

Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LİNIE 
" DELOS " vapuru 8 

son kanunda bekleniyor, 9 
son kanuna kadar Anvers, 

Svvenseadan. 
" THURSO ,, vapuru 25 

birinci kanunda Londra, Hufl 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
nlacakbr. 

"ARTA,, vapuru Ham· 
burg, Bremen ve Anversten 
gelik tahliyede bulunmuştur. 

Not: V urut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Roterdam, Hamburg ve Bre- burg için yük alacaktır. 
men için yük alacaktır. THE EXPORT STEAMSHI P 

CORPORATION 
"NIEDERVVALD,, vapuru 2l 11EXMOUTH,, vapuru 16 
son kanunda bekleniyor, 23 son kanuna doğru bekleniyor, 
23 son kanuna kadar Anvers, Nevyork için yük lacaktır. 

Rotcrdam, Hamburg ve Bre- " EXELSIOR ,, vapuru 3 
men için yük alacaktır. şubatta bekleniyor, Nevyork, 
ARMEMENT H. SCHULDT Boston, Filadelfiya ve Nor

folk için yi.ik alacaktır. 
HAMBURG Geliş tarihleri ve vapur· 

11 

NORBURG " vapuru 15 larm isimleri üzerine mes'u
son kanuna doğru bekleniyor, lizet kabul edilmez. 
Hamburg ve Anverstcn yük Birinci Kordon, telefon 
çıkarıp Rotterdam ve Ham· No. 2007 • 2008 

n;l'rt~~- .<m!:.).>.• ·v.f.;e.;:::ıı .; · • :.,::t: '~n. · ..,.~-41; .... ·~-. ... ·'i.ı:> • '.t'·-· 
I'. \"~ .. ı, ~· ·~ __,, ..... ~ < '~V.c..>' >.ı • ., . ..,flli: ~~"' .... ..t •. ~... ...:._ •. ; .... J~ 

ve , 'ıa <.ya 1 b 
Şeker Fabrikaları 'rürk Auonim Şirketi 

Sermayesi 3, 00,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü 

Muhterem İzmir halkının nezih mü terilerimlcn gör
düğü rağbetten cesaret alarak şeker hayramı müna
sebetile y<.ni ses kraliçelerinden Bayan 

Faide Yıldız ve Nefise Bülbülü 
nün tatlı seslerini dioletmeğe azmetmiştir. 

İzmirin en güzide saz hey'eti kemani küçük Cemal, 
Panço Muhlis, Kanuni Talat, Neyzen Hasan dede ve 
Hanende Celal beylerle muhterem müşterilerimizin 
rağbetini kazanan meşhur okuyuculardan Bayan Afet 
Remziye ve Adaletten müteşekkildir. 

Rakı ve mezeler çok ucuzdur 

Hamza Rüs em fotoğmfhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

~ Adres: lzmir halkapınar = Pamukı Mensucnt 'ffirk Aııoııim Şirketi §§lfl~~~iıri!l~~g~a~~ = 1111:11111111111111111111111 il l l l l il l llll l lllllllllllllll il llfll lllllll il il lll il llll lllHlll il il l llU = 

H anıza Rıiste b · I'. • l . m eyın Jotografhancsı, :ı:mırde en ıyı 

fo~ofjraf çekme/de şöhret bulurı bir san 'aı ocagıdır. Erı 
muşlıülpcsenı olanlar dahi, buradcı ç.elairdikleri foıokraf· 
lordan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüsıenı beyin, f oıoğraf mafremesi scıtan nıa· f aza.sı da muhterem müşterilerinin ince zevklerirıc göre 
er çeşit mallan, fotoğr.af makinelerini bulundurmakta· 

dır, Bir •ayarcı lıer şeyi ispata kôfidir. 

(.f znıiı- - Başturak caddesi, Refik 

Jorveç hal k yağ arı ın 

halisid·ı· 
... 

s 
~A ane 
amd 

z ·· şt ·· r 

on 
Nüzht 

Sıhhat Eczanesi 

ı~Sümer Ba 
F abrikalaı·ı nıam u 1 atı 

Yeı·li mallaı·ın en iy·si, en sağla
mı, en ucuzu en güze i 

ereke kuınaşları 

},esane pumaşları 

eykoz ku 
Bakırköy ezleri 

Sümeır Bank yerli nıal ar pazarı 
lzmir şuh sinde bıı urs ınuz 

•• 

ınar 'ahrikası nıamulalı 

IZM 
'eni çıkan yazlık ve ıııevsinılik her 

çeşit kazmirleri toptan atışa arzedilnıiştir 

Gayet sağlaın, şık ve zariftir. 
Satış deposu : Yeni 1auifaturacılnrd ' 

3 numaralı cud. 1'o. 8 

Te!con No. 3942 

O kadar zararsızdırırlii·.11\:alp,rhöbrek, hasu.r memeleri rahats1zlarına, ge

belere, çocukJara ve tansionları yiıkselmiş kinıselcre doktorlar yalnız 
( Pürjeıı Şahap ) milshil pasti11erini. tavsiye ederler. 



1 O ikinci Kiııun 955 (Uluıal Birlik) ----------
Milletler cemiyetinin toplautısı 

SON TELG;AAFLAQ 
.. .. . ·... .: .• :· ·~;~_ ~ ..... ~~ . ! . . .. . . - . . 

Toplantıda Sar 
selesi görüşülec 

Arab ittihadı Cemi Yetinin Büyük ı;>•ş Baka~ımız r_iyaset. ede~ek, 
Frmeni, Rum ve Ortodok&lar arasında knvgalar oldu 

.. Sımon lngıltereyı temsıl eylıyece 

K g • B ..._, d d'd T pi ı Londra, 9 (A.A) - Cuma Fazla tarafgirlik göı on resı a~ a a o anaca ' :~:0 ~rı~~~.7·Y:.:~;:7:;: :::!~.,:.~n:.;~'.:..k ~;~. 
il 1 • • Ş C bJ H f" A görü§ülecek işlerin en mü- ki bu karışıklıklar Sar 

Irak petro.lları horu yo arının açı iŞ merasımı, am, ra us, ay a, m- himmi Sar işi olacaktır. bir karar vermek elind• 

r k kd k } J kd J • ı · h ' • · ı ] k Sarda reylerin toplanmasına · ı ı ti . t• k _,. madan ve ~.Aer Ü e Ut U anaca ır. ngı iZ ey etı tayyare l e ge ece Pazar gilnü baılanacaktır. mı e er cemıye 1 opr. 
· · d 0 

• 1 k d ..1 Netı'cenı'n • Pa .. arteıı· ögw leden nin vaziyetinde değitikil Ku(lila 9 (A.A)- Noel yortusu gecesinde Kumame 
kilisesinde Ermeni, Rum ve Ortodokslar arasında Ayin 
mt-.s'elesinden şid<letli mDnazaa ve ka,·galar olmuştur. 

§ Kudfts 9 (A.A) - Bağdattan gelen haberlerde Arah 
İttihadı Cemiyeti ı isan soolarma doiru Bağdatta umu
mi bir kongre toplama hazırhklarma hatladığı bildi· 

rilmcktedir. 
Kongreye Suriye, Filistin ve l\lısırdan murabbaı 

heyetlerin <laveti için 'imdiden faaliyete geçilmiştir. 
Arah mahafili merhum Kral Faysalın takib ettiği pan 

arabizme Irak hDkômetınm gôsh!r ığı a a a an nolayı .. 
• onra belli olacagw ı sanıla- yapabilir. Bunun içia 

zharı memnunivet etmektedir. 
~ yo~ 

§ Kudfts 9 (A.A) - Yakanda yapılacak olan Irak Sardan gelen haberler 
petrolları boru yollarının açılış mernıimine Kerkftkte reylerin verilirken ve alın

Irak Kralı Gazi riyaset edecektir. dıktan ıonra asayi9in koru· 
nacaiını umdurmaktadır. 
Sar hük&imet komiıyonu ta
rafından bu iş için alınan 
tedbirlerin vaziyete uygun 
olduğu sanılmaktadır. 

toplanılmasının ıe11iıc• 

pılacağına dair fazla • 
vardır. 

Milletler cemiyeti k 
yine Türkiye Dış itleri 
kanı Bay Tevfik Rnıd8' 
riyaset edecekdir. lnıilf 
yi Bay Con Saymen 
Bay Eden temsil edece 

Ayni merasim Şam Cerabhıs, Hayfa \'e Ammanda 

yap1lacakhr. Bu merasime iştirak edecek İngiliz hey

etinin yakında tayyare ile Londradao hareketleri bek

lenmektedir. -------·· ·~-----------------· .......... ···---------- Maliye Bakad. 
Cümhuriyet Halk Fırkası Vilayet kongresi dün Halkeviııde toplandı Bay Eden c 

BngQıı Istaııbul• k 
- Başıarafı 1 inci sahifede - Cümhuriyet Halk fırkası ki, dair çıkan kitabları getirte- deylemiıdir. 

ayakta durulmuı ve btiyük bütün memleketi, milleti içine cek olsak asgari olarak 1500 Bundan sonra İzmir mü
ıefio:ıize karıı olan bailıhk aJmııtır, şimdiye kadar ya- lira lizım. Diier şubeler de messili a-öz hekimi Bay 

bir kcrre daha göıterilmitdir. pılan ocak, nahiye ve kaza böyledir. lıtediiimiz para Midhat ıöz almıı ve vilayet 
Bundan sonra Bay Avni kongrelerinde olduğu gibi bulunursa istediiimiz olacak idare heyetinin icraat raporu 

Doğan; nizamname mucibin- bu konırenio gizli yapılma- mıdır? Umarım ki olacaktır. hakkında takriratta bulun
ca kongreye bir baıkan, bir ıını doiru bulmadım. Açık fzmir Halkevinin aza mcv- duktan sonra fırkaya aza 
ikinci baıkan ve iki yazıcı yapılmasını muvafık iÖrdüm. cu 1500 dür. Geçenlerde kaydetmek husuıunda daha 
seçmek lizımgeldiiini söy· Mümessil arkadaılarımdan dil, edebiyat ve tarih ıube- titiz davranılması llzumunu 
Jiyerek demiıdir ki; ıonra kongreyi dinlemekte sinin bir toplantısını yaptık. ileri sürmilıdnr. 

- Şimdiye kadar villyet olanlarda, soracakları vana Aza araaında kolonyacı Bay Midhatın sözlerine 
kongreleri için merkezden ıorabilirler. Böyle daha iyi Mebmed, bakkal Ahmedin konire baıkanı Bay Avni 
mansub kongre reiıi iıteni· olacağını düıünd üm. Hem de bulunduiunu aördüm. Bu Doian cevab vermiı ve uzuD 
yormuş. 42 bin Azanın iti· bu konıremizin, bu şekilde ıözlerimJe vataodaılarımı izahatta bulunmuıdur. Bun· 
mad etdiii mümeseiller hu· açılması, çatısının albnda gizli aıaiı 1rördtiiüme hükmet· dan ıonra daha bir çok 
wrunda böyle bir ıey yap· hiçbir it olmıyan temiz bir fırka meyiniz. Onları kendimden zevat ıöz ıaylemiıler ve 
makdan ictinab etdim. olduiunu bütün efkAra yay· üstün tutarım. Meı' ele u· Halkevinin daha fazla çalıı· 

Müzakere usulUne göre maia yardım. eder. dur: Bu ıençlere niçin bu matını dilediler. Bunu mil· 
baıkan seçimi, ya iİıli rey· Binaenaleyh, kongrenin, ıubeye girdiklerini ıordum. teakib birinci celseye niha· 
le ve yahud toplantıda bu- herkese açık olarak toplan- istifade etmek için ıirdik- yet veriJmiı ve 

00 
dakikahk 

Juaanların üçde ikisinin reyi masını tensibinize arzediyo- !erini ıöyJediler. Anladım ki 
bir teneffilıden ıonra ikinci inzimam ederse itaret reyi rum. " bu ıençler dil, edebiyat ve 

ile yapılır. Binaenaleyh ev- Bay Avni Doiaoın bu tek- tarih şubHine yazılmakla bil-
vall gizli reyle mi, yoksa lifi, kongrenin &enel heyeti iilerini artıracaklarını ummut· 
iıarat reyi ıle mi aeçim ya- tarafından muvafık görüle· lar.Halbuki onların istedikleri 
palım? rek derhal onaylanmıt ve kurstu. Görülüyor ki herkes 

Dtmiı ve her iki ıekli bundan ıoora vilayet idare' killtür itlerinden anhyamaz. 
reye koymu~dur. Neticede, heyetinin iki yıllık it rapo- Bu suretle ıubeye ıirenlerin 
i1&ri reyi ile seçim yapılması ru, konır• batkanı Bay Av- it batına 1retirdikleri heyetin 
kabul edilmiş ve kongre ni Doian tarafından okun- de verimli itler iÖrebiJece· 
reiıliğine Bay Avni Doian muştur. iine inanılamaz. 
ıeçilmitdir. Rapor okunduktan sonra Fırka umumi kitibliii bu 

Bay Avni Doğan; kendi- evveli Menemen mümesaili yıl vilAyetimizin hanfİ yerle· 
sinin konire başkanlığına avukat Bay Kemal ıöz al- rinde yeni balke•İ açılacaj'ını 
seçilmesi münasebetile göı- mıı ve Halkevinin çahıma- sortlu, hiç bir yerde yeni 
terilen itimada teşekkür dığını, halkla temas etmedi- halkevi açmıya niyetimiz 
etmişdir. Kong-renin ikinci ğini ıöylemiş ve tenkitlerde olmadıiını bildirdim. Yalınız 
batkanlığına Odemiş mü- bulunmuıtur. Kona-re başkanı Halkevi açmak ve üzerine 
measili doktor Bay Muıtafa, Bay Avni Doğan, Bay Ke- ( C. H. F. Halkevi) yaıııını 
kltibliklere de İzmir mümeı· malin sözlerine cevap vere- yazmak kafi deiildir. Onu 
sili avukat Bay Ahmed rek demiıtir ki : yaıatmak da lazımdır. Dejir-
Şükrü ve Bay Cemal Ahmed - Mü1&ade buyururtanız men, üstünden su akmakla 
seçilmitlerdir. arzedeyim: Halkevi reisi bay iılemez arkadaılar. Bu it 

celse açılarak eDclimenlerio 
ıeçimioe ıeçifmitdir. 

Evveli heaab encümeni, 
ıonra dilek encllmeni üye· 
leri ıeçiJdi. lzmirin nahiye .. 
)erinin çokluiu ı«Szönüne 
alınarak biUün nahiyeleri 
temıil etmek ilıere dilek 
encümenine daha iki üye 
ıeçildikten sonra taahhllt 
akcalarının ne suretle top· 
lanmaıı lizımıeldiiini tesbit 
edecek encümen ıeçimi ya· 
pıldı. 

Önümüzdeki Cumartesi 
günil milntehibisani ıeçimine 
baılanacaiından konirenin 
bir an evvel mesaisini bitir
mesi takarrür eylediiinden 
buıUn öğleden ıonra saat 
14 de tekrar toplanılacak 
ve konıre bitirilecektir. 

Fraoıa ltalya unluşma· 
sıoı faideli buluyor 

gidivoı· d 

Üç dört aıüodenberi t.f ~ 
mizde bulunan Maliye 8 
nımız Bay Fuat, bui6a ç 
niı yolları idaresinin i-

- Londra 9 (A.A) - Dün 
Edioberı'de vermiı olduju 
bir söylevde Bay Edeo,Fran
sıı İtalyan anlatmasına da 
dokunmuıtur. 

Bay Eden bu anlatmanın, 
Avrupanın istikrarına büyük 
yardımı olacaiını ve bundan 
biltiln Anupa işleri için bir 
iyilik çıkacaiıDı aandıiını 
ıöylemit •e demittir ki: 
"-Bu, yeni sene için iyi bir 
baılan aıçtır." 

Pavlo 
Yandığının farkına 

varmamıf 

Atina - Pavlo Dinyaka 
iıminde bir adam, evvelki 
ıece Atinanuı kenar mahal· 
leJerinde kiin bir kiremitha-
neye ıirmiı ve ısınmak Oıere 
ocağın yanına kadar ıokul-
muıdur. Pavlo Dinyaka, son 

derece aarhot olduiu için 
yavaıcacık elbiıeıinin tutut· 
dufıunu hi11etmemit ve bir-
denbire ateıler içinde kala
rak yanmıtdır. 

Zelzele Tahribatı 
latınbul - Son Zelzeleler 

vapurile lstaabula iİdcd 
tir. ------ _.J 

Denizaltı 
Gemimize lzmir • 

mı verilecek 
Iıtanbul - Limaaımısa 

leu iki denizaltı iemimi• 
komiıyon tarafından tetf 
alınacaktır. Denizaltı ı~ 
ıine ( f zmir ) adı veriıı#: 
muhtemeldir. 

Yarınki maçlsl 
-Baııarafı birinci ıalıif edl 
lacaktır. Buna mukabil f(, 
K. fın da bu maçı kaıal 
rak puantajda mevkiini ' 
la mlattırmak için bu .J 
çok ehemmiyet verdiii ,a 
leni yor. Binaenaleh bu ıd 
dijer reemi ve huıuai •' 
lann en ehe.mmiyetliai ad' 
dilebilir. 

Takımların en i7i kadrol 
rile beraber bu milaabak 
çıkacakları ve bu ıebe• 
oyunun heyecanlı olacaı
timdiden tahmin ediyorof 

bilhaaıa Marmar havzaaında Bu maçı fudbol heY' 
çok tiddetli olmuı ve mllhim baıkanı Bay Muıtaf a 1' 
tahribat yapmııtır. idare edecekdir. 

Pireatoı köyünde 100 ev Atina vapu rund 
tamamen yıkılmııtır. Birçok 
kimseler kayıklara ııtınmıı- Kokain ve Eroyi• 
!ardır. Şimdiye kadar Mar- bulundu 
marada hafif ve tiddetli ol- A · p .ı. tına ire limanuı• 

z 

Yazıcılar yerl..rine geç· Cevdet Akömer arkadatımız üzerinde, kültilr ve ilim sa· 
dikden ıonra ekıeriyet olub burada bulunmuyor. E1aıen hasında muvaffak olmak için 
olmadıtı anlatılmak ıçın timdi Halkevi reiıliği vazife- merkezden de icabında iı
yoklama yapılmıı ve konıre ıini muvakkaten üzerime al- tiyeceklerimiz olacaktır. 
batkanı: mıı bulunuyorum. Halkevinin Önümüzdeki yıl içinde ka-

- Demokratik bir fırka- vazifesi; ııcak, yakıcı bir a- zalardaki Halkevlerinde de 
nın evJldları olduğumuzu teıle - ilim ve irfan kurum- daha faideli itler yapılacak· 
161termek için bayan, bay larının • yarının dejerli ada· tır. Ôdemiı, Bergama ve 
kallanmıyarak adlarınızı oku- mını yetittirmektir. Bunun Urla Halkevleri reiılerioin 
yacağım. Burada bulunanlar, için burada memleketin kili- de kendi Halkevlerinio yap· 
(burada) diye cevab ver- tür ve ilim adamlarının top- biı itler hakkında söz söy· 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
Vilayet idare Heyeti üyele
rinin buıün ıeçilmesi muh
temeldir. ----------
Fransa 

mak Ozere 56 zelzele bi11e- uzun mftddettenberi dıaal 
dilmiıtir. Yerden korkunç lemiş bulunan ( Atina ) •' 
aesler ıelmektedir. Marmara vapurun, uyutdurucu maddi 
adasında yıkılan evlerin ade- ler kaçakçılıjı ile mefgf 
di •oo dOr. Dört kiti enkaz bulunanların utrajı oldul 
altında kalarak ölmilttilr. haber alınmıt ve Elen ıab' 

•İnler. lanmaıı lizımdır. Bunların ıe- lemelerini rica . ederim. 
" Demiı ve murahhasların mereli, dejerli fikirlerinden Bay Avni Doianın izaha-

isimluini okumaia baılamıı· iıtifade edilmek ıerekti. tından sonra vali General 
tır. Yoklama sonunda ekse· lzmir Halkevinde hakika- Klzım Dirik söz almıı ve 
riyet bulunduğu anJaııhnca ten çok değerli arkadatlar Halkevinin çalı~madığı hak
Bay Avni Doian söze baı- çahımııtır. Fakat şu •da kıodaki tenkidJere cevab 
hyarak demi,tir ki : kabul edilmelidir ki bu gibi vermiıdir. 

- Her itimiz açıktır. Fır- iıler biraz da paraya müte- Validen sonra belediye 
ka Ylllyet idare hey'etiain vakkıftır. Halkevinin dil, batkanı doktor Bay Behcet 
iki yıllık icraat raporunun edebiyat ve tarih ıubelerini Uz da ı6ı ıöylemit ve bu 
okmamaeına baılanmadan ele alalım. Bunlar için bir yıl belediye bBtçeainı Hal
evYel mümesıil arkadaılar- çok kitaplar almak 11-'ımdır. ktvi için aıami yartlım 

ir ricada bulunacajım: Son iç 11aedı bunlara edilmeıiae çalapcatıaı ••· 

Tavin taaı tarafından mezknr dı 
işsizler için neler ol purda yapılan araıdırm~ 

Şehrimiz Ticaret okulu neticesinde k6Jliyetli mik~ 

Yapıyor mlid6r mqavinliğine Bay Meh- da Eroyin ve Kokain bulut' 
met ıalepçi tayin edilmiıtir. muıtur. Elen zabıtaıı, kaç•~ 

lıtanbul 10 ( Huıuıi ) Arkadaıımızı tebrik eder çılardan üç kiıiyi yakala-' 
Franeada itsizlerin iateıi ve muvaffakiyetler dil•riı. Adı· · t' ~ ve ıyeye •ermıı ır. ..J. 
için etraflı tertibat alınmıı- -
dır. Bu tertibata. bizzat Re- lzoıir ithalat gü mrllğü mödOrlO 
iıicümbur Bay Lebrun riya- d 
aet etmekdedir. ğün en ; 

lııizlerin kıt ihtiyaçlarını Demet Kilo Gr. Kıymeti Cenı •tya 
temin için taraf taraf ı ... ı 5 515 O 25 Lira yuyarlak idi çubuk demit 
ler toplanmakdadır • ' - Yakarıda cioı ve miktarı yazılı eıya açık artbrma ıu 

Bnttın fabrikalarJa m6ee· tile ıatılacatından iıteklileria 17-1-935 Perıembe ıilaO 
JeHl•r ve ıen&in kimıeler at 13 de lımir ltballt ıimrlftl Atıf komiayonuna mi 
ita iıa171 ittirlk ıcllror_l_a_r_. _._,,c __ aı_tlın Ula olaaur. 1 16 


